Styremøte i linjeforeningen Nabla
Dag/dato: 11.11.2021
Tid: 10:15 - 12:00
Sted: R81
Saksnr. Sak
0
Runde Rundt Tastaturet

Ansvarlig
Alle

Leder: Mye som skjer med forberedelser til Joulebohr og generelt med admin. Har den siste uka hatt både fondsstyremøte
og møte med NV-lederne( som var veldig koselig). Veldig deilig å endelig kunne legge Bumperz litt død og komme oss
videre fra det. Har også fått kommet ordentlig i gang med hvordan Jubileumssjef skal fungerer til neste år som er deilig å
jobbe med.
Nestleder: endelig fått ferdig kalender 2022, kompetansenivået mitt i excel/Google sheets hevet seg masse av å lage en slik
kalender.
Faddersjef: Det ruller og går
Økonomiansvarlig: Mye å gjøre, men det går fint. Har hatt noen korte møter med nylig valg øko.ans for Arrkom. Hatt
MVA-møte med andre linjeforeninger om utfylling av skjema
Ambassadør: Det er dårlig oppslutning om kræsjkurs blant mekfys studassene, alle har svært travle eksamensperioder og
syns det kommer for tett på. Derfor utgår sannsynligvis dette. Usikkert med termisk studassene, de var litt uikre de også. På
fredag skal komiteen ha sosialt, vi skal spise på Lyche først og så dra på Samfundet i god studenterånd etterpå!
BN-sjef: Vi hadde møte i Linjesamarbeidet, og forslaget jeg fortalte om på forrige møte gikk gjennom. Vi diskuterte også
hva LS ønsker ut av avtalen med UKA23 når den tid kommer. Kan bli store endringer fra tidligere der også, men det var
store splittelser i meningene til deltakerne på møtet så det skal jobbes videre med. Internt i BN går livet videre, og vi har fått
flere positive svar fra bedrifter. Satser på å få holdt semesterets (og årets) siste møte neste uke. Videre kan jeg fortelle at Ine,
Kristian og jeg klarte (håper og tror jeg hvertfall) å ferdigstille avtalen med DNV. Ellers har jeg fikset litt andre styregreier.
Arr.komsjef:
Kjellersjef:
Websjef: Utvikling skjer :) Julekalender lages :)
Redaktør:
PR-sjef: VI har hatt sosialt med gjengen, som var mycket nais. Ting fikses og ordnes, joulevideoer i flokk og fleng skal
pumpes ut, så vi får se hvordan det går til slutt.
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Godkjenning av dagsorden
Ris og ros
Ris til NV-lederne (spesielt Delta) for referatet til møtet
○ Ros til Kristian for å sende et litt bedre referat
Ris/ros for ferdig immballsesong
Ros til Sofus for redigeringsvlog <3

Alle
Alle

Orienteringssaker
Alle
Pandemioppdatering
Kristian
Er fortsatt en pandemi, men smitten er stort sett blant de som er mellom 10 og 20 år, og deres foreldre. Det har nå
kommet noen tiltak igjen.
Mail med Jubsjef 2018
Jubsjef fra 2018 er kontaktet og spurt om erfaring ettersom vi skal ha jubileum i 2023.

Håkon

Bumperzballer
Kristian
Postkom administrerer ikke lenger bumperz-ballene, men de skal ha mye ros for to flotte år. Fra nå av skal
Bumperz-ballene administreres på lik måte som grillene NV gangen deler. De er per nå ganske ødelagte, men vi
bruker dem til det ikke går lenger.
Styrestrukturmøte
Kristian/Emil
Det har vært et styrestrukturmøte til. Dette hadde som hovedfokus hvordan jubsjef kan inkorporeres i styret.
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Saker
Julekalendere
Det skal avholdes felles visning av julekalender for NV gangen i år også.

Alle
Kristian

Planckuka
Planckuka skjer også i år, og styret har begynt å planlegge.

Kristian

Eventuelt

Alle

Fremover
JouleBohr
Eksamensperiode
Joulekalender
Eksamensfest
Joule
Nyttår
Matte 1 eksamen

Alle
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Kritikk av møtet
Ros til Postkom for veldig gode innspill

Alle

●

x.
xx

xxx

